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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A STONEHENGE J.J INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉNZÜGYI 

SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉS TEVÉKENYSÉGE KÖRÉBEN 
 

I.FEJEZET  

I.BEVEZETŐ 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Stonehenge J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Stonehenge J.J Kft.”, úgyis, mint „Társaság”/”Adatkezelő”) a vele 
kapcsolatba lépő személyek részére megfelelő tájékoztatást adjon személyes adataik kezeléséről.  
 
Amikor az érintett személy kapcsolatba lép a Stonehenge J.J Kft-vel, a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodva a 
Stonehenge J.J Kft., mint Adatkezelő az érintett személy személyes adatait kezelni fogja.  
 
Az Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy az Stonehenge J.J Kft-t, mint Adatkezelőt (1) mi jogosítja fel az 
adatkezelésre (az adatkezelés jogalapja); (2) milyen célból kezeli a személyes adatokat (adatkezelés célja); (3) 
milyen személyes adatokat kezel; (4) tevékenységei végzése, szolgáltatásainak nyújtása során vesz-e igénybe 
adatfeldolgozót; (5) kik ismerhetik meg az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat; (6) mennyi ideig jogosult 
kezelni a személyes adatokat (adatkezelés időtartama). 

 
Az adatkezelési tájékoztató tájékoztatást ad továbbá a személyes adatai kezelése során Önt megillető panasztételi 
és egyéb jogorvoslati lehetőségekről.  
 
A Stonehenge J.J Kft. egyes konkrét adatkezeléseire vonatkozóan adatkezelési tájékoztatást találhatnak továbbá a 
Stonehenge J.J Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez rendszeresített egyedi tájékoztatókon, nyomtatványokon, 
szerződésekben. A Stonehenge J.J Kft. az adatkezelési tájékoztatóját közzéteszi az általa üzemeltetett honlapokon 
is a www.shbankhaz.hu; www.stonehengeingatlan.hu oldalakon az „Adatkezelés” menüpont alatt.  

 
Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelési tájékoztató csak azokra a honlapokra 

vonatkozik, amelyeket a Stonehenge J.J Kft. üzemeltet, az nem vonatkozik más, harmadik személyek által 

üzemeltetett honlapokra. Más személyek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében javasoljuk, hogy minden 

esetben tájékozódjon ezen honlapokat üzemeltető személyek adatvédelmi tájékoztatójáról. Ez azért fontos, mert az 

Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon más, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató hivatkozás 

is elhelyezésre kerülhet, melynek megnyitásával Ön ezen harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra 

navigálhat.  

1.Jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelések mindegyike tekintetében az Adatkezelő a Stonehenge 
J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi nyilvántartási és elérhetőségi 
adatokkal:  

 
Név: Stonehenge J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 

Cégjegyzékszám:  14-09-304826 

Bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 12767193-2-14 

Képviseli: Müller János, Sajti László, Müller Rebeka Sába, Oldal Éva ügyvezető igazgató 

Honlap elérhetősége: www.shbankhaz.hu ; www.stonehengeingatlan.hu  

E-mail cím: titkarsag@shbankhaz.hu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Név: Sebők András  
Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.  
Email: adatvedelem@shbankhaz.hu  
Telefonszám: +36 70 546-0011 

 
 

 
 

2.Mi is az a személyes adat?  
 
A személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; 
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 

http://www.shbankhaz.hu/
http://www.stonehengeingatlan.hu/
http://www.shbankhaz.hu/
http://www.stonehengeingatlan.hu/
mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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(például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális   vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

 
3.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre? 
 
3.1.Amennyiben Ön igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását, annak érdekében, hogy a szolgáltatási 
szerződés létrejöjjön, illetve a szolgáltatást az Adatkezelő teljesíteni tudja az Ön részére, szükség van egyes 
személyes adatainak a kezelésére. Ebben az esetben az adatkezelés tehát olyan, a szolgáltatás 
igénybevételére irányuló szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön az egyik szerződő fél, vagy az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
/GDPR 6. cikk b) pont/. 
 
A szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiánya azt eredményezheti, hogy Ön a 
szolgáltatást nem tudja igénybe venni, vagy nem az Önnek legmegfelelőbb, illetve az Ön igényeihez igazodó 
szolgáltatást tudja ajánlani az Adatkezelő. 

 
3.2.Egyes szolgáltatások nyújtása, tevékenységek végzése esetén az Adatkezelő részére jogszabályok írják elő 
az adatkezelést, illetve annak körülményeit. Ebben az esetben az adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges. /GDPR 6. cikk c) pont/. 
 
3.3.Egyes személyes adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásával kezel. A hozzájárulás bármikor ingyenesen 
visszavonható, mely visszavonás a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. /GDPR 6. cikk a) 
pont/. 
 
Amennyiben az Adatközlő harmadik személy adatait adja meg a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 
során vagy azzal összefüggésben, ezen harmadik személy adatainak az Adatközlő általi megszerzésének 
jogszerűségéért az Adatközlő tartozik felelősséggel, ezen harmadik személy adatai vonatkozásában a jogszerű 
hozzájárulást az Adatközlőnek szükséges beszerezni. 

 
3.4. Egyes adatkezelések az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
tehát abban az esetben, amikor az Adatkezelő vagy egy harmadik személy oldalán méltányolható és megengedhető 
érdek keletkezik az adatkezelésre vonatkozóan (például az Adatkezelő vagy harmadik fél szerződésből eredő jogai 
gyakorlása, jogvédelem, igényérvényesítés) /GDPR 6. cikk f) pont/. 

 
4.Az adatkezelés biztonsága 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, a személyes adatok védelmét biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedésekkel biztosítja.  
 
Az adatbiztonság mindazon intézkedéseket jelenti, mely során az Adatkezelő biztosítja, hogy az Ön személyes 
adatait arra jogosulatlan személy ne ismerje meg, azokhoz ne férjen hozzá, a személyes adatok ne vesszenek el, 
azokat károsodás ne érje. A személyes adatok kezelésének rendjét és követelményeit az Adatkezelő belső 
szabályzatai, és egyéb, az Adatkezelő munkavállalóival, megbízottjaival, alvállalkozóival létesített szerződéses 
rendelkezések határozzák meg.  
 
Az Adatkezelő az informatikai eszközeinek elvárt szintű és kockázatokkal arányos védelme érdekében biztosítja, 
hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott 
technológiai megoldásoknak.  
 
Az adatkezelési szabályok betartása az Adatkezelővel munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban, megbízási jogviszonyban álló személyre (beleértve az Adatkezelő nevében eljáró megbízott 
Adatfeldolgozókat is) kötelező, ezen személyek az adatvédelmi jogszabályok szerint kötelesek eljárni, személyes 
adatokat csak és kizárólag megfelelő jogosultság alapján kezelhetnek kizárólag feladatuk ellátásához szükséges 
mértékben, eljárásuk során kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a szükségesnél több adat kezelésére ne kerüljön 
sor. Az Adatkezelő minden munkavállalója, és pénzügyi közvetítő alvállalkozója, illetve az Adatkezelő 
tevékenységeiben közreműködő egyéb személyek titoktartási kötelezettség alatt állnak, mely megbízásuk után is 
fennmarad.  

 
KÉRJÜK, HOGY ADATAI MEGADÁSA, ILLETVE RÖGZÍTÉSE ELŐTT MINDEN ESETBEN OLVASSA EL A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁT, 
AMENNYIBEN KÉRDÉSE VAN, KERESSE TÁRSASÁGUNKAT A FENTI ELÉRHETŐSÉGEK VALAMELYIKÉN.    
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II. FŐBB FOGALMAK 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható 

az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturá lis 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet 

vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes 

adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az 
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az 

adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési 

műveletek összessége.  
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a 

személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.  
 
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 
 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos 

az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 
Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató 

tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások 
értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám 
továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére. 
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen 

vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 
 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá 

az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgárságával azonos jogállást élvez. 
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 
 
 
 
 

 

III.FŐBB JOGSZABÁLYOK 

Az adatkezelésre vonatkozó, és az Adatkezelő tevékenységeire, nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó főbb jogszabályok a 

következők: 
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-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) 

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Info törvény) 
-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
-2000. évi C. törvény a Számvitelről 
-2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 
-2013. évi CCXXXVII. törvény a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) 
-2007. évi CXXVII. törvény az Általános Forgalmi Adóról (áfa törvény) 
-2017. évi CL. törvény az Adózás Rendjéről (Art.) 
-2001. évi CVIII. törvény az Elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.) 
-1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről  
-2008. évi XLVII. törvény a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
2008. évi XLVIII. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
-45/2014. Kormányrendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
-1995. évi CXIX. törvény A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről 
-499/2017. Kormányrendelet a Társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, az ingatlanvagyon értékelő és közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről szóló  
-1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
-2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól   
-2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 
-2011. évi CXXII. törvény A központi hitelinformációs rendszerről (KHR tv.) 
-46/2018 (XII.17.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes 
szabályokról 
-2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  
-2017. évi LXXXVIII. törvény A biztosítási tevékenységről (Bit.) 
-A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv”). 
-A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 
-A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009 (XII.30.) Kormányrendelet  
-A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

 
-II.FEJEZET- 

I. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS KÖRÜLMÉNYEI 

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, mely az adott adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, 
az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.  
 
Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet arra, hogy a tevékenysége során végzett adatkezelést minden esetben az 
Ön számára átlátható módon végezze.  
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben, illetve a 
jogszabályokban előírt ideig kezeli. 
 
Az adatkezelés során az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét. Ebben 
a körben az Adatkezelő felhívja az Adatközlő figyelmét az adatok naprakészsége érdekében történő közreműködés 
szükségességére, adataikban bekövetkezett változás Adatkezelő részére történő bejelentés fontosságára.  
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az adatkezelés minden szakaszában megfelelő adatbiztonsági 
intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy a kezelésében lévő személyes adatok védelme megfelelően 
biztosítva legyen, ezen intézkedések az Adatkezelő által alkalmazott informatikai nyilvántartási, ügyviteli 
rendszerekre is vonatkozik.  
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik ország, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.  
 
 
 

II.ADATFELDOLGOZÓK 

Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásai nyújtása vagy tevékenységei végzése során harmadik fél szolgáltatásait veszi 
igénybe, mely harmadik fél az Adatkezelő nevében eljárva kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő nevében eljáró 
megbízott harmadik fél az Adatkezelő Adatfeldolgozójának minősül.  
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Adatfeldolgozó a megbízás teljesítése/szolgáltatás nyújtása során az Ön személyes adataihoz kizárólag a megbízás 

teljesítésének célja érdekében férhet hozzá és kizárólag olyan terjedelemben, amennyiben ez a megbízás 

teljesítéséhez szükséges a megbízás tartalma alatt. Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig 

terjedhet, kivéve azon jogszabályi rendelkezéseket, melyek kötelezően előírják az egyes adatkezelési 

tevékenységek (megőrzés, tárolás) idejét.  

Az Adatkezelő nevében történő adatkezelés megkezdése előtt az Adatfeldolgozónak már rendelkeznie kell a 

megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel, mely az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti 

kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, garantálva az adatvédelmi elvek érvényesülését, az adatkezelés 

jogszerűségét, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek megfelelőségét. Az Adatfeldolgozó eljárása 

során az Adatkezelő által megtett intézkedésektől függetlenül köteles teljesíteni az adatbiztonság követelményeit, és 

eljárása során azokat érvényre juttatja.  

A Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozói az alábbi személyek: 
 
1.Az Adatkezelő adatfeldolgozója pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos adatkezelésben az 
Adatkezelő nevében és megbízásából eljáró pénzügyi közvetítő alvállalkozó. 
 
A pénzügyi szolgáltatás közvetítése során jellemzően az érintett elsőként az Adatkezelő pénzügyi közvetítőjével lép 
kapcsolatba, aki köteles igazolni az érintett részére, hogy milyen minőségben és kinek a nevében jár el. A 
Stonehenge J.J. Kft. pénzügyi közvetítője a Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozója.  
 
Az adatkezelésről és az adatfeldolgozó személyéről szóló tájékoztatást az Adatkezelő az érintettel kapcsolatba lépő 
pénzügyi közvetítője útján közvetlenül az érintett részére átadott dokumentumban is megadja. Az érintett az 
Adatkezelő nevében eljáró pénzügyi közvetítő státuszát és jogosultságát az alábbi, a Magyar Nemzeti Bank által 
vezetett közhiteles nyilvántartás alapján tudja ellenőrizni:  
https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo 

 
2.Az Adatkezelő adatfeldolgozója az Adatkezelő részére informatikai ügyviteli, és honlapüzemeltetési 
szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság: 

Név: InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Székhely: 2191 Bag, Állomás utca 20. 

Postacím: 2191 Bag, Állomás utca 20. 

Cégjegyzékszám: 13-09-195436 

Bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 10479276-2-42 

Képviseli: Gregor Tamás ügyvezető  

Honlap elérhetősége: www.interpont.hu 

E-mail cím: info@interpont.hu 

Telefonos elérhetőség: +36 1 414-0667 

 
3.Az Adatkezelő adatfeldolgozója az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság: 

Név: Kurátor Alap-és Alapítványkezelő Kft. 

Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. 4.emelet 

Postacím: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. 4.emelet 

Cégjegyzékszám: 01-09-061707 

Bejegyző bíróság megnevezése: Budapesti Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 10235856-2-41 

Képviseli: Kahulits Andrea ügyvezető 

E-mail cím: office@kurator.hu 

Telefonos elérhetőség: +36 1 486-2332 

  
 
 
4.Az Adatkezelő adatfeldolgozója az Adatkezelő részére számlázóprogram szolgáltatást nyújtó gazdasági 
társaság: 

Név: Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em. 

Postacím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-198177 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo
http://www.interpont.hu/
mailto:info@interpont.hu
mailto:office@kurator.hu
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Bejegyző bíróság megnevezése: Budapesti Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 25073364-2-41 

Képviseli: Sárospataki Albert ügyvezető 

E-mail cím: hello@billingo.hu 

 
5.A Stonehenege J.J Kft. az elektronikus levelezésének és tárhely biztosítása során igénybe veszi a Microsoft 
Ireland Operations Limited-t, (Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, 
Leopardstown, Dublin 18, Ireland) „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását.  
 
A Stonehenge J.J Kft. az adatfeldolgozó igénybevétele során sem adja át az adatokat EGT (Európai Unió tagállami 
és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre. Amennyiben bármely okból a személyes adatoknak EGT 
(Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre való továbbítása merülne fel, a 
személyes adatok megfelelő szintű védelmét a Microsoft Ireland Operations a 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására 
vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló 2010/87/EU bizottsági határozatban foglaltaknak eleget téve 
biztosítja. 
 
6.A Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozója a részére informatikai szerviz szolgáltatást nyújtó vállalkozó: 

Név: Bojti Attila EV 

Székhely: 7400 Kaposvár, Béke u. 25. 3/4.  

Postacím: 7400 Kaposvár, Béke u. 25. 3/4.  

Nyilvántartási szám: 54360071 

Bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága  

Adószám: 55648439-1-34 

Képviseli: Bojti Attila 

E-mail cím: info@metahost.hu 

 
-III.FEJEZET- 

I.EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK  
A Stonehenge J.J Kft. hitel-  és más pénzügyi termékek közvetítésével foglalkozó, Magyarországon bejegyzett 

vállalkozás, amely e tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010.09.27-én kiadott EN-I-807/2010 

számú, illetve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB”) 2017.03.07-én kiadott H-EN-I-175/2017 számú 

engedélye alapján végzi, mint független, többes ügynök. 

A Stonehenge J.J Kft. hitel-  és más pénzügyi termékek közvetítése során a vele szerződéses kapcsolatban álló 

pénzügyi intézmények pénzügyi termékeinek, szolgáltatásainak közvetítését végzi, tevékenységét a vele 

szerződéses kapcsolatban álló közvetítői hálózaton keresztül látja el.  

A Stonehenge J.J Kft –vel szerződéses kapcsolatban álló közvetítők olyan magyarországi székhelyű vállalkozások, 

melyek a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: “Hpt.”) 

mindenkor hatályos rendelkezése alapján pénzügyi szolgáltatások közvetítésével jogosultak foglalkozni. 

A Stonehenge J.J Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi közvetítői alvállalkozók a szerződésben rögzített 

tevékenységi körükben eljárva a Stonehenge J.J Kft., mint Adatkezelő Adatfeldolgozói. 

Az Adatkezelő tevékenységét felügyeleti szervének, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: „MNB”) engedélyével, 

valamint a „Hpt.”-ben rögzített működési feltételek meglétével és folyamatos biztosításával végzi.  

 

 

1.Pénzügyi szolgáltatás közvetítése 

1.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az Ön személyes adatainak kezelése a pénzügyi szolgáltatás közvetítése teljesítéséhez, illetve az Ön kérésére 

szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges, melyre az Adatkezelőt az általános adatvédelmi 

rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja jogosítja fel. (Az Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez 

szükséges, melyben Ön féként szerepel, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges). 

mailto:hello@billingo.hu
mailto:info@metahost.hu
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1.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A szolgáltatás igénybevételével az Adatkezelő az Ön preferenciáihoz igazodó pénzügyi terméket/szolgáltatást ajánl 

az Adatkezelővel szerződésben lévő pénzintézetek pénzügyi termékei/szolgáltatásai közül. Annak érdekében, hogy 

az Adatkezelő az Ön részére megfelelő, és az Ön pénzügyi helyzetéhez igazodó vállalásokon alapuló ajánlatot adjon, 

szükséges bizonyos személyes adatok ismerete.  

Az Adatkezelő minden esetben ügyel arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó információkérés arányos, az Ön 

által megjelölt (pénzügyi, hitel) cél megfelelő vizsgálatához szükséges információkra korlátozódjon.  

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás jellegét figyelemebe véve kiemelkedő fontosságú az Ügyféllel történő 

folyamatos kommunikáció, mely az Ügyfelek hatékony kiszolgálását, az Ügyfelek aktuális, vagy változó igényeihez 

igazodó folyamatos és gyors tájékoztatását, informálását teszi lehetővé. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás 

teljesítése során mindezt megvalósítsuk, a szerződés teljesítéséhez szükséges az Ön által megadott kapcsolattartási 

adatok kezelése is.  

1.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

-név 
-anyja neve 
-születési hely, idő 
-lakcím/lakcím hiányában tartózkodási hely 

az ügyfél beazonosításához, értesítéséhez szükséges 
(természetes személy azonosító adatai) 

-egy háztartásban élők jövedelme  
-lakáshelyzet 
-eltartottak száma 
-érintett által önként megadott preferenciák 
-az érintett által megjelölt hitelcél ismeretében 
az adott cél elérésének vizsgálatához,  
ajánlatadáshoz szükséges adatok 
-az Adatkezelő közvetítői folyamatban végzett 
tevékenységét igazoló dokumentumokon  
elhelyezett aláírás 
(Hpt. szerinti ügyféltájékoztatók,  
megbízás, versengő ajánlatok  
elemzését és bemutatását tartalmazó irat) 
  

ezen adatok ismerete azért szükséges, hogy az Adatkezelő 
az Ön preferenciáihoz igazodó legmegfelelőbb pénzügyi  
ajánlatot tudja elkészíteni az Ön pénzügyi helyzetének  
figyelembevételével, ezáltal elősegítve a kiválasztott  
pénzügyi termék/szolgáltatás igénybevételére irányuló  
szerződés megkötését. 
 
ezen adatokat Ön nem köteles megadni, azonban az adatok 
hiánya azt eredményezheti, hogy nem az Ön részére  
legoptimálisabb pénzügyi termék kerül kiajánlásra, illetve 
az is előfordulhat, hogy a kiválasztott pénzügyi terméket/ 
szolgáltatást nem tudja igénybe venni.   
 
Az Adatkezelő ezen tevékenysége során 
az Ön által önként bemutatott, a hitel/pénzügyi termék 
igénybevételéhez szükséges feltételeket igazoló  
dokumentumokról másolatot nem készít, azokat nem tárolja. 

-az érintett által önként megadott kapcsolattartási  
adatok (telefonszám és/vagy e-mail cím) 

ezeket az adatokat Ön nem köteles megadni, az adatok  
hiánya azt eredményezheti, hogy az Adatkezelő nem tud az  
Ön részére (az Ön folyamatos tájékoztatásán alapuló) 
gyors, hatékony ügyfélkiszolgálást megvalósítani, előfordulhat, 
hogy az Adatkezelő nem tudja Önt rövid időn belül  
informálni az ügylettel kapcsolatosan.  

 

 

 

1.4.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?  

A Stonehenge J.J Kft. a pénzügyi közvetítést az ország több pontján pénzügyi közvetítő alvállalkozói segítségével 

látja el. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók olyan személyek, szervezetek, akiket a Stonehenge J.J Kft. megbízott, 

hogy a pénzügyi közvetítést a Stonehenge J.J Kft. nevében nyújtsák az ügyfelek számára és mely alvállalkozók 

rendelkeznek a „Hpt”-ben foglalt jogosultsági feltételekkel. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók a Stonehenge J.J Kft. 

adatfeldolgozói.  
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A Stonehenge J.J Kft. az ügyletek nyilvántartására ügyviteli rendszer-szolgáltatást vesz igénybe, mely informatikai 

szolgáltatást az InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Stonehenge J.J Kft. 

adatfeldolgozója végzi.  

A Stonehenge J.J Kft. az elektronikus levelezés és tárhelyszolgáltatás körében a Microsoft Ireland Operations 

Limited „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását veszi igénybe.  

1.5.Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A Stonehenge J.J Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése 

szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudja. A személyes adatokhoz 

hozzáférhet a Stonehenge J.J Kft. vezetője, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos és adminisztratív feladatokat ellátó 

munkavállalója, a megbízást rögzítő pénzügyi közvetítő alvállalkozó, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője.  

A fenti körben kezelt személyes adatok a Stonehenge J.J Kft-vel szerződésben lévő, a kiválasztott pénzügyi 

szolgáltatást nyújtó pénzintézet részére kerülhetnek továbbításra a mindenkori jogszabályi feltételek és a 

Stonehenge J.J Kft., valamint az adott pénzintézet közötti szerződéses feltételek szerint. A Stonehenge J.J Kft-vel 

szerződéses kapcsolatban álló pénzintézet önálló adatkezelőnek minősül.   

A személyes adatokhoz hozzáférhet továbbá az informatikai szolgáltatást nyújtó InterPont Plus Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag az ügyviteli rendszer üzemfolytonosságának biztosítása, és a 

szükséges informatikai biztonsági feladatok elvégzése érdekében.  

A személyes adatokhoz hozzáférhet postai szolgáltatás igénybevételével küldött küldemények eljuttatása során a 

Magyar Posta Zrt., továbbá futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgáltatást teljesítő szolgáltató (feladással, 

átvétellel kapcsolatos adatok).  

Az Adatkezelő felett a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja, 

részére az Adatkezelő adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  

A személyes adatokat megismerheti továbbá mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési 

jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

1.6.Meddig kezeljük a személyes adatokat? 

Az Adatkezelő a közvetítői megbízás teljesítésével összefüggésben a személyes adatokat a megbízás megszűnését 

követő 5 évig kezeli a Ptk. 6:22 § alapján tekintettel arra, hogy a Stonehenge J.J Kft., mint Adatkezelő és az érintett 

között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni. 

Az Adatkezelő a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat a Hpt. 69. § (5) bekezdése alapján 3 évig megőrizni 

köteles. A közvetítői tevékenységgel kapcsolatos iratok alatt azon dokumentumokat szükséges érteni, melyek az 

Adatkezelőnek a közvetítési folyamatban végzett tevékenysége, az általa adott tájékoztatások rekonstruálhatósága 

érdekében szükségesek (pl. Hpt. szerinti ügyféltájékoztatás, versengő ajánlatok elemzését és bemutatását 

tartalmazó iratok). Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

2.Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan érdeklődők adatainak kezelése  

Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan érdeklődők az Adatkezelőnél jelentkezhetnek az Adatkezelő, illetve 

az Adakezelő pénzügyi közvetítő közreműködő alvállalkozói részére elküldött e-mail, telefon útján, illetve online 

felületen is, az Adatkezelő üzemeltetésében lévő honlapok, online felületeken elhelyezett adatok és preferenciák 

kitöltésével, majd ezen felületen a „visszahívást kérek” opció használatával.  

2.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  
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Az Ön személyes adatainak kezelésére az Adatkezelőt az Ön hozzájárulása jogosítja fel a (GDPR) 6. cikkének (1) 

bekezdésének a) pontja alapján.  

Az érintett a hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az Adatkezelőnél személyesen, illetve az 

Adatkezelő elérhetőségein (Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.; E-mail: titkarsag@shbankhaz.hu, 

adatvedelem@shbankhaz.hu). Visszavonás esetén a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét a 

visszavonás nem érinti. Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, azonban az Adatkezelőnek az adatkezelésre 

más jogszerű jogalap áll rendelkezésére, az Adatkezelő jogosult visszavonás esetén is további adatkezelést végezni.  

2.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

Az Ön által megadott adatokat az Önnel, mint érdeklődővel való kapcsolattartás, illetve az Ön tájékoztatása céljából 

kezeljük. 

2.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

-név 
-e-mail 
-telefonszám 

az érdeklődő beazonosításához, és vele való  
kapcsolattartáshoz szükséges  

-település és irányítószám azért szükséges, hogy online úton történő érdeklődés esetén 
az Önhöz legközelebbi régióba tartozó pénzügyi közvetítő  
tudja Önnel felvenni a kapcsolatot 

-az Ön által megjelölt érdeklődési terület, 
megadott preferenciák  

azért szükséges, hogy az érdeklődési területen illetékes  
közvetítő által megfelelő tájékoztatás történjen az Ön részére  

 

2.4.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?  

A Stonehenge J.J Kft. a pénzügyi közvetítést az ország több pontján pénzügyi közvetítő alvállalkozói segítségével 

látja el. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók olyan személyek, szervezetek, akiket a Stonehenge J.J Kft. megbízott, 

hogy a pénzügyi közvetítést a Stonehenge J.J Kft. nevében nyújtsák az ügyfelek számára és mely alvállalkozók 

rendelkeznek a „Hpt”-ben foglalt jogosultsági feltételekkel. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók a Stonehenge J.J Kft. 

adatfeldolgozói.  

A Stonehenge J.J Kft. a honlapjai üzemeltetésében lévő felületek informatikai feladatainak ellátásához az InterPont 

Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.  

A Stonehenge J.J Kft. az elektronikus levelezés és tárhelyszolgáltatás körében a Microsoft Ireland Operations 

Limited „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását veszi igénybe.  

2.5.Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A Stonehenge J.J Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése 

szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudja. A személyes adatokhoz 

hozzáférhet a Stonehenge J.J Kft. vezetője, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos és adminisztratív feladatokat ellátó 

munkavállalója, az Önnel kapcsolatot felvevő illetékes pénzügyi közvetítő alvállalkozó, az Adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselője.  

A személyes adatokhoz hozzáférhet továbbá az informatikai szolgáltatást nyújtó InterPont Plus Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag a honlapüzemeltetés biztosítása, és a szükséges informatikai 

biztonsági feladatok elvégzése érdekében.  

A személyes adatokhoz hozzáférhet postai szolgáltatás igénybevételével küldött küldemények eljuttatása során a 

Magyar Posta Zrt., továbbá futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgáltatást biztosító szolgáltató (feladással, 

átvétellel kapcsolatos adatok). 

Az Adatkezelő felett a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja, 

részére az Adatkezelő adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  

mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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A személyes adatokat megismerheti továbbá mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési 

jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

2.6.Meddig kezeljük a személyes adatokat? 

Amennyiben más jogszerű adatkezelési cél nem valósul meg, érdeklődés esetén az Adatkezelő a személyes 

adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, visszavonás hiányában legfeljebb az Ön megkeresésétől 

számított 2 évig kezeli. 

3.Közvetítői díj elszámolása 

3.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az adatkezelésre az Adatkezelőt az Adatkezelő, és a vele szerződésben lévő pénzintézetek jogos érdeke jogosítja 

fel az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján.  

Ezen adatok nélkül az Adatkezelő és vele szerződésben álló közvetítő alvállalkozók és pénzintézetek a 

jogszabályban, illetve a mindenkori MNB utasításokban előírt kötelezettségeinek nem tudnának eleget tenni, mely 

sértené mind az Adatkezelő, mind az Adatkezelővel szerződésben lévő közvetítő alvállalkozók és pénzintézetek 

jogos gazdasági érdekeit.  

Ön az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen bármikor ingyenesen tiltakozhat az Adatkezelő 

részére, elérhetőségei (Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.; E-mail: titkarsag@shbankhaz.hu, 

adatvedelem@shbankhaz.hu ) egyikére elküldött bejelentés/kérelem útján. Az Adatkezelő ebben az esetben az 

érintett személyes adatai kezelését megszünteti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

3.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

Az adatkezelés a közvetített pénzügyi szolgáltatás után járó közvetítői díj elszámolása, teljesítésének igazolása és 

utólagos ellenőrzése miatt szükséges. Ezen adatok ismerete szükséges ahhoz is, hogy az Adatkezelő szerződéses 

kötelezettségeinek eleget tudjon tenni az pénzügyi közvetítő alvállalkozói irányában is. 

3.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

-ügylet dátuma 
-ügyfél neve 
-igénybe vett termék megnevezése 
-szerződéses összeg 
-a közvetített pénzügyi szolgáltatást  
nyújtó pénzintézet neve 
-a pénzügyi közvetítő közreműködő közvetítői 
díjának összeget 
-ügyletazonosító szám 
-ügylet státusza  
 

a közvetítői díj elszámolásához, teljesítésének igazolásához 
és nyilvántartásához szükséges.  

-a közvetítői díj elszámolásához 
az Adatkezelővel szerződésben lévő  
pénzintézet által megjelölt adatok  

 

 

3.4.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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A Stonehenge J.J Kft. a pénzügyi közvetítést az ország több pontján pénzügyi közvetítő alvállalkozók segítségével 

látja el. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók olyan személyek, szervezetek, akiket a Stonehenge J.J Kft. megbízott, 

hogy a pénzügyi közvetítést a Stonehenge J.J Kft. nevében nyújtsák az ügyfelek számára, és mely alvállalkozók 

rendelkeznek a „Hpt”-ben foglalt jogosultsági feltételekkel. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók a Stonehenge J.J Kft. 

adatfeldolgozói.  

A Stonehenge J.J Kft. az ügyletek nyilvántartására ügyviteli rendszer-szolgáltatást vesz igénybe, mely informatikai 

szolgáltatást az InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Stonehenge J.J Kft. 

adatfeldolgozója biztosítja.  

Az adatokhoz hozzáférhet a Stonehenge J.J Kft. részére könyvelési szolgáltatást végző gazdasági társaság, az 

’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mely társaság a Stonehenge J.J 

Kft. adatfeldolgozója.  

3.5.Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A Stonehenge J.J Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése 

szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudja. A személyes adatokhoz 

hozzáférhet a Stonehenge J.J Kft. vezetője, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos és adminisztratív feladatokat ellátó 

munkavállalója, a megbízást rögzítő pénzügyi közvetítő alvállalkozó, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője.  

A személyes adatokhoz hozzáférhet továbbá az informatikai szolgáltatást nyújtó InterPont Plus Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag az ügyviteli rendszer üzemfolytonosságának biztosítása, és a 

szükséges informatikai biztonsági feladatok elvégzése érdekében. 

A személyes adatokhoz hozzáférhet a könyvelési szolgáltatást nyújtó ’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és 

Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mely társaság a Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozója. Az 

adatfeldolgozó az adatokhoz kizárólag akkor és olyan mértékben férhet hozzá, mely a szolgáltatás elvégzése 

érdekében szükséges.  

Az Adatkezelő felett a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja, 

részére az Adatkezelő adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  

A személyes adatokat megismerheti továbbá mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési 

jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

3.6.Meddig kezeljük ezeket a személyes adatokat? 

A közvetítői díj elszámolásával összefüggésben megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő az általa közvetített 

szerződések után részére az adott pénzintézettel fennálló szerződése szerint megállapított közvetítői díj esedékessé 

válásától számított 5 évig kezeli, mely a Ptk. 6:22 § szakasza szerinti általános elévülési idő.  

4.Számla, azzal egy tekintet alá eső okirat kiállítása  

4.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az általános adatvédelmi 

rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja alapján. A számla kiállításának kötelezettségét az 

Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ szakasza írja elő. 

 

 

 

 

4.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 
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Az adatkezelésre azért van szükség, hogy az Adatkezelő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeit teljesíteni 

tudja, jogszabályban rögzített szolgáltatásainak ellenértékéről számlát állítson ki.  

4.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 196-170.§§ figyelemmel  
-számla kelte 
-számla sorszáma 
-érintett neve 
-lakcím 
-adószám 
-értékesített termék/szolgáltatás megnevezése 
-értékesített termék/szolgáltatás nettó 
egységára 
-számla nettó értéke 
-az áfa százaléka és értéke   

az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról a törvényi  
előírásoknak megfelelő számla, bizonylat kiállítása  
  

 

4.4.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

A Stonehenge J.J Kft. számla kiállítási tevékenysége körében könyvelő szolgáltatást vesz igénybe, mely könyvelő 

szolgáltatást nyújtó társaság, az ’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 

mely társaság a Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozója. 

A Stonehenge J.J Kft. a számla kiállítási kötelezettsége teljesítésében számlázó szoftverszolgáltatást vesz igénybe, 

mely szolgáltatást az RLB Számítástechnikai Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság biztosítja, mely társaság a 

Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozója.  

4.5.Kik Ismerhetik meg az adatokat? 

A Stonehenge J.J Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése 

szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudja. A személyes adatokhoz 

hozzáférhet a Stonehenge J.J Kft. vezetője, számlakiállítási és adminisztratív feladatokat ellátó kijelölt 

munkavállalója, az Ön által kiválasztott pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény, az Adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselője.  

A személyes adatokhoz hozzáférhet a könyvelési szolgáltatást nyújtó ’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és 

Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, és a számlázószoftver szolgáltatást biztosító RLB Számítástechnikai 

Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, mely társaságok a Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozói. Az 

adatfeldolgozó az adatokhoz kizárólag akkor és olyan mértékben férhet hozzá, mely a szolgáltatás elvégzése 

érdekében szükséges.  

Az Adatkezelő felett a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja, 

részére az Adatkezelő adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  

A személyes adatokat megismerheti továbbá mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési 

jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

4.6.Meddig kezeljük a személyes adatokat?  

Az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) bekezdése alapján 8 évig megőrizzük. 
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5.Az Adatkezelő jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése  

5.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az Adatkezelő részére a Hpt. 69.§ (5) bekezdése azon kötelezettség teljesítését írja elő, mely szerint a független 

közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást 

köteles vezetni. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja alapján. 

5.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A fenti adatkezelésre tehát azért van szükség, hogy az Adatkezelő a Hpt. 69. § (5) bekezdésében előírt 

kötelezettségét teljesíteni tudja, az Adatkezelő teljesített szolgáltatásait nyilván tudja tartani, azok visszakereshetők, 

ellenőrizhetők legyenek. Ezen kötelezettség teljesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy jogszabály szerinti 

kötelezettségeinek való megfelelést az Adatkezelő a felügyeleti szervének, az MNB irányában teljesíteni tudja. 

 

5.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

A Hpt. 69§ (5) bekezdésére figyelemmel  
-a közvetített szerződés feleinek neve 
-a szerződéskötés ideje 
-tárgya 
-lényeges feltételei (szerződéses összeg,  
terméknév, hitelintézet, folyósítás dátuma) 
  

Az adatkezelés az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének 
teljesítéséhez, a közvetítői szerződés, és a közvetített 
szerződésekről nyilvántartás vezetése.  

 

5.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

A Stonehenge J.J Kft. a pénzügyi közvetítést az ország több pontján pénzügyi közvetítő alvállalkozók segítségével 

látja el. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók olyan személyek, szervezetek, akiket a Stonehenge J.J Kft. megbízott, 

hogy a pénzügyi közvetítést a Stonehenge J.J Kft. nevében nyújtsák az ügyfelek számára, és mely alvállalkozók 

rendelkeznek a „Hpt”-ben foglalt jogosultsági feltételekkel. A pénzügyi közvetítő alvállalkozók a Stonehenge J.J Kft. 

adatfeldolgozói.  

Az ügyletet az a pénzügyi közvetítő viszi fel a nyilvántartásba, aki az érintettel való megbízást rögzíti, más közvetítő 

partnernek ezen adatokhoz nincsen hozzáférési jogosultsága.  

A Stonehenge J.J Kft. az ügyletek nyilvántartására ügyviteli rendszer-szolgáltatást vesz igénybe, mely informatikai 

szolgáltatás nyújtója az InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Stonehenge 

J.J Kft. adatfeldolgozója. 

5.5.Kik ismerthetik meg az adatokat? 

A Stonehenge J.J Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése 

szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudja. A személyes adatokhoz 

hozzáférhet a Stonehenge J.J Kft. vezetője, a Stonehenge J.J Kft kijelölt munkavállalója, a Stonehenge J.J Kft. 

illetékes, megbízást rögzítő és ez alapján az ügyletet a nyilvántartásba rögzítő pénzügyi közvetítő alvállalkozója, 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője. 

A személyes adatokhoz hozzáférhet továbbá az informatikai szolgáltatást nyújtó InterPont Plus Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag az ügyviteli rendszer üzemfolytonosságának biztosítása, és a 

szükséges informatikai biztonsági feladatok elvégzése érdekében. 

A személyes adatokat megismerheti továbbá az Adatkezelő felügyeleti szerve, a Magyar Nemzeti Bank, illetve 

mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési jogosultságát törvény elrendeli.   
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A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

5.6.Meddig kezeljük ezeket a személyes adatokat? 

A Stonehenge J.J Kft. a nyilvántartott adatokat a Hpt. 69.§ (3) bekezdése alapján 3 évig őrzi meg. Ez a kötelezettség 

nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

6.Panaszkezelés 

 

Az Adatkezelő a Hpt. 288.§ szakaszában foglalt kötelezettségei alapján biztosítja, hogy az ügyfél a pénzügyi 
intézmény és a független közvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban 
(személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy erre rendszeresített nyomtatvány útján, postai úton, 
telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A panaszkezelés adattartalma tekintetében az Adatkezelőre 
vonatkozó, az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 46/2018 (XII.17) MNB rendelet irányadó. 

A panaszkezelés részletes szabályaira az Adatkezelő a www.shbankhaz.hu közzétett, mindenkori panaszkezelési 
szabályzatában foglaltak az irányadók.  

 
6.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az Adatkezelőt az adatkezelésre a Hpt. 288.§ szakasza jogosítja fel, tehát az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján. A panaszkezelés 
adattartalma tekintetében az Adatkezelőre vonatkozó, az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára 
és módjára vonatkozó részletes szabályokról szóló 46/2018 (XII.17) MNB rendelet irányadó.  

 

A panaszkezeléssel kapcsolatosan kezelhető személyes adatok körét a 46/2018 (XII.17.) MNB rendelet 6.§ a)-i); 1. 
mellékletének I. pontja 1. alpontja a)-d) pontja, 1.mellékletének II. pontja 3.7. alpontja, 1. mellékletének III. pontja a)-
j) pontja tartalmazza. 

 

6.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

Az adatokat az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget tudjon tenni, ezáltal az 

ügyfél panaszait fogadja, kivizsgálja, megkereséseiben foglaltakat megválaszolja, a panaszkezelésről felvett 

jegyzőkönyvet nyilvántartsa és panasszal kapcsolatos eljárás törvényes lefolytatásának ellenőrzését igazolni tudja.  

 

6.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

 a 46/2018 MNB rendelet 6.§ a)-i); 1.számú 
mellékletének I. pontjának 1. alpontja a)-d)  
pontjára, valamint az 1. számú mellékletének 
II. pontjának 3.7. alpontjára, illetve az 1. 
mellékletének III. pontja a)-j) pontjában 
foglaltakra figyelemmel: 
- az érintett neve 
 

 az érintett azonosításához szükséges  

-az érintett lakcíme/értesítési címe  az érintett azonosításához, értesítéséhez szükséges  

-az érintett által megadott e-mail cím  az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges  

-az érintett telefonszáma  az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges 

-a panasz azonosítószáma/ügyszáma  a panasszal érintett eljárás beazonosítása, nyilvántartása és  
visszakereshetősége miatt szükséges  

http://www.shbankhaz.hu/
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-a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja 
 

a panasz kivizsgálásához, nyilvántartásához és a panasz 
kivizsgálásának ellenőrzéséhez szükséges  

-a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje  a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmi eleme, mely az 
időbeliséget igazolja 

-a panasz részletes leírása, azokban az érintett 
által megadott személyes adatok  

a panasz megfelelő kivizsgálása, teljesítése miatt és  
érdekében szükséges  

-a panasszal érintett szerződés száma  az érintett beazonosítása, nyilvántartása és  
visszakereshetősége miatt szükséges 

-az érintettel folytatott telefonos beszélgetés 
hangfelvétele, hívásazonosító, a hívás kezdete  
és vége 
  

ezen kötelezettséget a Hpt. 288.§ (2) 
bekezdése írja elő. 

-a személyesen közölt szóbeli panasz esetén 
a jegyzőkönyvet felvevő személy és ügyfél 
aláírása  

a panasz kivizsgálásához, nyilvántartásához és a panasz 
kivizsgálásának ellenőrzéséhez szükséges 

 
A 46/2018 (XII.17.) MNB rendelet 1. mellékeltének V. pontja 1. alpontjának a)-e) pontja szerint a panaszokról, 
valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a szolgáltató nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza: 
 
-a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével; 
-a panasz benyújtásának időpontját; 
-a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát; 
-az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését; 
-a panaszra adott válaszlevél postára adásának - elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés - 
dátumát. 
 
6.4.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az Adatkezelő a panasz kivizsgálásában, felvételében eljáró illetékes pénzügyi közvetítő közreműködő 

alvállalkozója.  

A Stonehenge J.J Kft. az elektronikus levelezés és tárhelyszolgáltatás körében a Microsoft Ireland Operations 

Limited „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását veszi igénybe.  

6.5.Kik Ismerhetik meg az adatokat? 

Az adatokat megismerheti az Adatkezelő kijelölt, panaszkezelési feladatokat ellátó munkatársa, az Adatkezelő 

nevében eljáró közvetítő alvállalkozó Adatfeldolgozó, a panasz kivizsgálásában és kezelésében részt vevő 

munkatárs.  

A személyes adatokat megismerheti továbbá az Adatkezelő felügyeleti szerve, a Magyar Nemzeti Bank, illetve 

mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

6.6.Meddig kezeljük a személyes adatokat?  

A személyes adatokat az Adatkezelő a Hpt. 288.§ (3) bekezdése értelmében 5 évig köteles megőrizni.  

Hangfelvétel esetén a hangfelvétel kiadását az érintett díjmentesen kérheti, melyeket az Adatkezelő adathordozón 

ad át az érintett számára személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján 

adja ki. E-mailen történő továbbításra kizárólag akkor van lehetőség, amennyiben az érintett kifejezetten az e-

mailben történő megküldési módozatot kéri, és ebből eredő esetleges adatbiztonsági kockázatokat átvállalja. 

 
7.Nyereményjáték lebonyolítása  
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Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében – a mindenkori rá vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket és MNB utasításokat figyelembe véve és a vonatkozó szabályozásokkal összhangban – 
nyereményjátékokat, sorsolásokat szervez, mely alapján a nyereményjátékban részt vevő személyek adatait kezeli 
annak érdekében, hogy a nyerteseket ki tudja sorsolni és a nyereményt át tudja adni részükre.  
 
7.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az Adatkezelőt az adatkezelésre a nyereményjátékban részt vevő önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja jogosítja fel, mely alapján a nyereményjátékban részt venni szándékozó személy 

önkéntesen megadja az adatait ahhoz, hogy részt vehessen az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban, 

sorsolásban.   

Az érintett a hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az Adatkezelőnél személyesen, illetve az 

Adatkezelő elérhetőségein (Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.; E-mail: titkarsag@shbankhaz.hu, 

adatvedelem@shbankhaz.hu) a nyereményjáték során adatai törlésre kerülnek, ebben az eseteben a 

nyereményjátékban már nem tud részt venni. Aki a nyeremény átvétele előtt kéri az adatai törlését, az azzal a 

következménnyel járhat, hogy nyereményét nem tudja átvenni. Visszavonás esetén a visszavonást megelőző 

adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.  

7.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

Az adatokat az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy a nyereményjátékot le tudja bonyolítani, a részt vevők között 

kisorsolja a nyereményt, és a nyereményt átadja a nyertes részére, a nyeremény átvételét meg tudja örökíteni 

fényképfelvételek útján, amennyiben a nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény átvételekor képfelvétel kerüljön róla 

rögzítésre.  

Az Adatkezelő által megszervezett nyereményjátékok szabályairól való tájékoztatást az Adatkezelő aktuális 

nyereményjáték, illetve promóciós szabályzata tartalmazza, melyről aktualitás esetén előzetesen tájékoztatja az 

érintetteket. 

7.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

-név 
-lakcím 
-az érintett által megadott telefonszám 
-az érintett által megadott e-mail cím  

a részt vevő azonosításához és értesítéséhez 
szükséges  
 

-születési idő a részvételi jogosultság ellenőrzéséhez szükséges  

-fénykép a nyeremény átvételéről történő fényképfelvételhez,  
a nyeremény átvételéről szóló tájékoztatáshoz szükséges  
amennyiben az érintett hozzájárul 

-Ügylet azonosító  a részt vevő személy azonosításához, nyilvántartásához 
szükséges  

-Facebook azonosító a részt vevő személy azonosításához, nyilvántartásához 
szükséges 

 
A fenti adatokat az Adatkezelő az aktuális nyereményjáték feltételei szerint és mértékben kezeli.  

 
7.4.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az Adatkezelő egyes nyereményjáték lebonyolításához adatfeldolgozókat vesz igénybe, mely személyekről, továbbá 

az nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyekről az aktuális nyereményjáték szabályzatában ad 

tájékoztatást.  

Adatfeldolgozók lehetnek továbbá az Adatkezelő nevében eljáró pénzügyi közvetítő közreműködő alvállalkozók.  

A nyertes azon adatait, melyek szükségesek a nyereményjátékban részt vevők körének tájékoztatásához, az 

Adatkezelő a játékszabályzatában foglaltak szerint közzéteszi, azokhoz bárki hozzáférhet.  

mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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Amennyiben a nyertes hozzájárul a nyeremény átadásáról történő fényképfelvétel elkészítéséhez, azok nyilvánosak 

megjelennek az Adatkezelő üzemeltetésében lévő honlapok felületein, így azok bárki számára hozzáférhetők. 

Holnapon történő közzététel esetén az Adatkezelő részére informatikai szolgáltatás (honlap üzemeltetést) végző az 

InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Stonehenge J.J Kft. az Adatkezelő 

adatfeldolgozója. 

A nyereményjátékokkal kapcsolatosan felmerülő könyvelési, adózási feladatok elvégzéséhez az Adatkezelő a 

részére könyvelési szolgáltatást nyújtó ’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság, mint adatfeldolgozót veszi igénybe.  

A Stonehenge J.J Kft. az elektronikus levelezés és tárhelyszolgáltatás körében a Microsoft Ireland Operations 

Limited „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását veszi igénybe.  

 

7.5.Kik Ismerhetik meg az adatokat? 

Az adatokat az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében részt vevő munkatársak, az Adatkezelő nevében eljáró 

közvetítő alvállalkozó, a nyereményjáték kisorsolására és lebonyolítására kijelölt munkavállaló, a nyereményt nyújtó, 

a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő, az Adatkezelővel szerződött partner, valamint az adóbevallási 

feladatokat teljesítő Adatfeldolgozó, az ’’ADÓ &. Számvitel” Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság ismerheti meg (amennyiben esetlegesen felmerülő számviteli, adózási szabályok teljesítése érdekében 

szükséges). 

A nyertes azon adatait, melyek szükségesek a nyereményjátékban részt vevők körének tájékoztatásához, az 

Adatkezelő a játékszabályzatában foglaltak szerint közzéteszi, azokhoz bárki hozzáférhet. 

Amennyiben a nyertes hozzájárul a nyeremény átadásáról történő fényképfelvétel elkészítéséhez, azok nyilvánosak 

megjelennek az Adatkezelő üzemeltetésében lévő elektronikus felületeken, így azok bárki számára hozzáférhetők.  

Az Adatkezelő felett a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja, 

részére az Adatkezelő adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  

A személyes adatokat megismerheti továbbá mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési 

jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

7.6.Meddig kezeljük a személyes adatokat?  

A személyes adatokat az Adatkezelő a sorsolásig kezeli, a nyertes részt vevő estében pedig a nyeremény átadásáig.  

Az esetlegesen átvállalt adófizetési kötelezettség teljesítése esetén az Adatkezelő az adatokat az adóbevallás évét 

követő 5 évig kezeli (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza szerint). 

 

8.Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési célú adatkezelési tevékenységei  

Az Adatkezelőnek olyan adatkezelései is vannak, melynek célja, hogy az érintettek részére új, vagy már igénybe vett 

termékkel, szolgáltatással kapcsolatos reklámokat, ajánlatokat, információkat juttasson el, figyelembe véve az 

érintettek igényeit, és az Adatkezelőnél igénybe vett szolgáltatásokat.  

Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő saját ajánlatokkal, reklámokkal, továbbá az 

Adatkezelő szerződött partnerei hirdetéseivel, ajánlataival is megkeresheti Önt.  

Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő, kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó partnervállalkozás az 

Adatkezelőtől független, önálló adatkezelőnek minősül.    

Az érintett hozzájárulásának megadása minden esetben önkéntes, és szerződés teljesítésének nem előfeltétele.  
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8.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az Adatkezelőt a fenti célú adatkezelésre az Ön kifejezett hozzájárulása jogosítja fel a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja alapján.  

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a hozzájárulásukat más adatkezeléstől elkülönítve, erre a célra 

rendszeresített felületen, illetve nyomtatványok kitöltésével önkéntesen adhassák meg.  

A hozzájárulás megadása során az érintettnek lehetősége van megjelölni, hogy milyen típusú szolgáltatással 

kapcsolatosan kereshetik fel és milyen módon (postai út, e-mail, telefon). 

A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen ön bármikor ingyenesen tiltakozhat, illetve hozzájárulását bármikor 
és ingyenesen visszavonhatja az adatkezelőnél személyesen vagy a megadott elérhetőségeken (Postacím: 7400 
Kaposvár, Fő utca 7.; E-mail: titkarsag@shbankhaz.hu, adatvedelem@shbankhaz.hu). 
 
Az Ön hozzájárulásának visszavonása, illetve tiltakozása esetén az adatkezelő ilyen adatkezelést a továbbiakban 
nem végez, ezirányú adatkezelési nyilvántartásaiból törli és a továbbiakban ilyen célú megkeresésekkel nem zavarja.  

 

8.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A fenti adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, annak érdekében, hogy az Adatkezelő tevékenysége 

körébe tartozóan az Adatkezelő, illetve vele szerződött partnerei ajánlatait népszerűsíteni tudja, sikeres 

értékesítéseket valósítson meg, ügyfélkörét bővítse.  

8.3. Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

-név 
-telefon 
-email 
-levelezési cím 
-születési idő 
-Ön által megadott preferenciák, érdeklődések 
 
  

az Adatkezelő az Ön által megjelölt témában és módon 
saját és szerződött partnerei ajánlataival, hirdetéseivel,  
reklámokkal Önt megkeresse, szolgáltatásokkal kapcsolatosan 
informálja.  
  

 

Az adatok kezelése során a Stonehenge J.J Kft. figyelembe veszi  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

13/A §,  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

6. §  a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 

törvény rendelkezéseit.  

 

8.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az érintett adatait ebből a célból felvevő munkavállaló vagy szerződést kötő, illetve értékesítő pénzügyi közvetítő, a 

alvállalkozó ismerheti meg, aki az Adatkezelő nevében értékesít, illetve megbízást rögzít. A Stonehenge J.J Kft. 

nevében eljáró pénzügyi közvetítő alvállalkozó a Stonehenge J.J Kft. adatfeldolgozója, mely alvállalkozó 

rendelkeznek a „Hpt”-ben foglalt jogosultsági feltételekkel. Ingatlanfinanszírozással kapcsolatos szolgáltatások 

esetén adatfeldolgozóként jár el a Stonehenge J.J Kft-vel szerződésben lévő, a Stonehenge J.J Kft. nevében eljárni 

jogosult ingaltan közvetítő alvállalkozó. 

Az Adatkezelő online felületei működtetéséhez igénybe veszi az InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint informatikai szolgáltató szolgáltatását, mely társaság az Adatkezelő Adatfeldolgozója. 

8.5.Kik ismerthetik meg az adatokat? 

A közvetlen üzletszerzés céljából végzett adatkezelések adatait a Stonehenge J.J Kft. elkülönítetten tárolja és kezeli. 

A tárolt adatokhoz csak a Stonehenge J.J Kft. illetékes közvetítője, és az Adatkezelő által kijelölt munkatárs férhet 

hozzá, akinek feladata az ezzel kapcsolatos adminisztráció, az ajánlatok meghatározása és kiküldése és ebből a 

célból történő kapcsolattartás.  

mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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A reklámküldés módja szerinti elérhetőségi adatokhoz továbbá azok a személyek férhetnek hozzá, akik felveszik a 

kapcsolatot a reklám címzettjével.  

Az adatokhoz hozzáférhet továbbá panasz esetén a panasz kivizsgálásával megbízott munkatárs, illetve az 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője.  

A személyes adatokat megismerheti továbbá az Adatkezelő felügyeleti szerve, a Magyar Nemzeti Bank, illetve 

mindazon államigazgatási fórum, hatóság, melyek hozzáférési jogosultságát törvény elrendeli.   

A Stonehenge J.J Kft. ezen szervek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes 

adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

A személyes adatokat megismerheti az Adatkezelő online felületei működtetésének, informatikai biztonság 

biztosítása céljából és ahhoz szükséges mértékben az InterPont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, az Adakezelő adatfeldolgozója.  

A Stonehenge J.J Kft. az elektronikus levelezés és tárhelyszolgáltatás körében a Microsoft Ireland Operations 

Limited „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását veszi igénybe.  

8.6.Meddig kezeljük ezeket a személyes adatokat? 

Az adatokat az Adatkezelő az Ön tiltakozásáig, illetve hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.  

 
9.Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés  

 
Az Adatkezelő a hozzá munkavégzésre jelentkezők adatai tekintetében is végez adatkezelést. Az álláskeresők 
egyrészt hirdetés útján kerülhetnek be az Adatkezelő adatbázisába, de arra is lehetőség van, hogy az érintett kérje, 
hogy az általa beküldött adatokat azon célból tartsa nyilván az Adatkezelő, hogy munkahely megüresedése esetén 
ajánlatával az érintett az Adatkezelőt felkeresse.  
 
9.1.Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatkezelésre?  

Az Adatkezelőt a fenti célú adatkezelésre az Ön kifejezett hozzájárulása jogosítja fel a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja alapján.  

Az érintett a hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az Adatkezelőnél személyesen, illetve az 

Adatkezelő elérhetőségein (Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.; E-mail: titkarsag@shbankhaz.hu, 

adatvedelem@shbankhaz.hu) a nyereményjáték során adatai törlésre kerülnek, ebben az eseteben a 

nyereményjátékban már nem tud részt venni. Aki a nyeremény átvétele előtt kéri az adatai törlését, az azzal a 

következménnyel járhat, hogy nyereményét nem tudja átvenni. Visszavonás esetén a visszavonást megelőző 

adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.  

9.2.Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A fenti adatkezelés célja álláshirdetésre jelentkezők tekintetében alkalmassági és felvételi eljárás lefolytatása, illetve 

álláslehetőség iránti érdeklődés céljából történő kapcsolattartás.  

9.3.Kezelt adatok köre 

Adatkör Mihez szükséges? 

 -név az állásra jelentkező, érdeklődő azonosításához,  
nyilvántartásához szükséges  

-értesítési cím az állásra jelentkezővel, érdeklődő értesítéséhez szükséges 

-telefonszám, e-mail cím az állásra jelentkezővel, érdeklődővel történő 
kapcsolattartás, értesítés érdekében szükséges  

-az állásra jelentkező önként beküldött 
adatai, mely lehet: születési hely, idő,  
iskolai végzettség, képzettség, szakmai 
tapasztalat, korábbi munkahelyek, nyelvismeret, 
képzettséget igazoló okiratokban megadott  

ezen adatok kezelése a felvételi eljárás lebonyolításához, 
a betöltendő munkahelyre való alkalmasság vizsgálata 
érdekében szükséges  

mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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adatok, érintettről készült fotó  

 

9.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

A Stonehenge J.J Kft. az elektronikus levelezés és tárhelyszolgáltatás körében a Microsoft Ireland Operations 

Limited „Microsoft Office Exchange” szolgáltatását veszi igénybe.  

9.5.Kik ismerthetik meg az adatokat? 

Az adatokat a Stonehenge J.J Kft-nél humánerőforrással kapcsolatos munkát végző munkavállaló, a felvételről döntő 

vezető. Ezen adatok továbbításra nem kerülnek.  

9.6.Meddig kezeljük ezeket a személyes adatokat? 

Az adatokat az Adatkezelő a felvételi eljárás lezárásáig kezeli, tehát addig az ideig, míg el nem dönti, hogy kit választ 

a jelentkezők közül az adott pozícióra.  

Amennyiben a kiválasztást nem nyert jelentkezők kifejezetten kérik, hogy adataikat tárolja az Adatkezelő azzal a 

céllal, amennyiben lesz megüresedés az Adatkezelőnél, a kapcsolatot vele az Adatkezelő felvehesse. Ezen adatokat 

azonban az Adatkezelő legfeljebb ezen hozzájárulás megadását követő legfeljebb 2 évig kezeli, ezt követően az 

adatokat megsemmisíti.  

 

-IV.FEJEZET- 
 

I.ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogosultságokkal élhet: 

1.Tájékoztatáshoz való jog 
Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó adatkezelések tekintetében bármikor tájékoztatás kérjen. A 
tájékoztatás leginkább az alábbi kérdésekre, körülményekre terjed ki:  
 
-adatkezelő kiléte, képviselője és elérhetőségei  

-személyes adatok kezelésének célja  

-adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

-milyen alapon kezeli az Adatkezelő a személyes adatokat  

-személyes adatok címzettjei/címzettek kategóriái 

-történik-e adattovábbítás harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére 

-adatok tárolásának időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai  

-azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést, helyesbítését, 

törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen 

-hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásáról 

-adatok forrásáról  

-panasz benyújtásának lehetőségéről 

-jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége, 

bírósághoz fordulás lehetősége) 

 
Ha az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában kell az Adatkezelőnek a fenti információkról tájékoztatást nyújtania. 
 
Ha a személyes adatokat nem az Érintettől kapja meg az Adatkezelő, akkor a fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak 
szerint adja meg:  
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-a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől 
számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;  
-ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első 
kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 
-ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor. 

 
2.Hozzájárulás visszavonása 
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adatkezelést az Ön hozzájárulásával végez, Önnek bármikor, 
korlátozás nélkül és ingyenesen joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását visszavonja.  
 
A hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Ön 
hozzájárulásának visszavonása esetén az Adatkezelő személyes adatait törli, az adatok törlésére csak abban az 
esetben nem kerülhet sor, amennyiben a törölni kívánt adatokra más jogszerű jogalapon végzett adatkezelés 
érdekében szükség van. Ilyen lehet szerződés teljesítése céljából végzett, vagy az Adatkezelő jogszabályi 
kötelezettségének érdekében végzett adatkezelés, az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek kezelése 
esetén, vagy amikor az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényei érvényesítéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 
 
3.Hozzáférési jog  
Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése 
folyamatban van-e az Adatkezelőnél. 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban részletezett információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy az érintettet illetően történik-e automatizált 
döntéshozatal (Beleértve a profilalkotást is), milyen jelentőséggel bír ez az érintettre nézve, valamint adatainak 
harmadik ország/nemzetközi szervezet részére továbbítás esetén a törvényben meghatározott adatvédelmi 
garanciákról.  
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező adatok másolatát az Érintett kérésére az Érinett rendelkezésére 
bocsátja, azonban jogosult ezért a jogszabályban meghatározott díjazást felszámítani.  

 
Profilalkotási, automatikus döntéshozatali adatkezelést az Adatkezelő nem végez.  
 
4.Helyesbísézhez való jog  
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse/kiegészítse a rá vonatkozó 
adatokat.  
 
5.Törléshez való jog  
az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölje az alábbi indokok fennállása esetén: 
 
-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték, vagy más módon kezelték 
-az Érintett visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében adott hozzájárulását és nincs más 
törvényes jogalap az adatkezelésre (ezzel a jogosultsággal az Érintett bármikor ingyenesen élhet)  
-az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (tiltakozás joga 
bármikor ingyenesen gyakorolható) 
-a személyes adatokat jogellenesen kezelték 
-ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell. 

 
A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez szükséges, vagy az adatkezeléshez más törvényes jogalap áll rendelkezésre, és ezt az Adatkezelő 
igazolja.  
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6.Adatkezelés korlátozásához való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 
 
-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, míg az adatok pontosságának ellenőrzése 
tart) 
-az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a törlését, ehelyett kéri a felhasználás korlátozását 
-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azt jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 
-az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen addig az időtartamig, míg megállapításra nem kerül, 
hogy az Adatkezelő jogos indokai felülírják-e az Érintett jogos indokait 

 
Az Adatkezelő az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról 
Önt erre alkalmas figyelemfelhívással és kameraszabályzat közzétételével tájékoztatja az adott helyszínre 
vonatkozóan. 
 
7.Adathordozhatósághoz való jog  
Az Érintett jogosult arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés 
automatizált módon történik és az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul. Az érintett kérheti a 
személyes adatainak adatkezelők közötti továbbítását.  

 
8.Tiltakozáshoz való jog  
 
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos 
érdeken alapuló, illetve közvetlen üzletszerzés céljából végzett adatkezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő 
személyes adatokat nem kezelhet tovább kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival vagy szabadságával szemben, vagy 
amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.  
(Az Érintett tiltakozásának joga általában az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelésével kapcsolatban 
gyakorolható, vagy olyan adatkezelések esetén, ahol az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve közvetlen 
üzletszerzés esetén). Bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül gyakorolható.  

 
9.Automatikus döntéshozatal elleni tiltakozás  
Az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatali tevékenységet és 
ezzel kapcsolatos adatkezelést nem végez.  
 
I.HOVA FORDULHAT AZ ÉRINTETT JOGAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN? 
 

1.Amennyiben az adatkezeléssel, illetve a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdése, kérelme, sérelme van, úgy 
kérjük, jelezze az Adatkezelő fenti elérhetőségei egyikén, kérdéseivel közvetlenül Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz is 
fordulhat. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgálja a kérelmét, és arról 
indokolt írásbeli tájékoztatást nyújt az Érintett részére. Minden esetben törekszünk arra, hogy kérelmeinek 
mielőbb eleget tegyünk.  

Név: Stonehenge J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 

Cégjegyzékszám:  14-09-304826 

Bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 12767193-2-14 

Képviseli: Müller János, Sajti László, Müller Rebeka Sába és Oldal Éva ügyvezető igazgató 

Honlap elérhetősége: www.stonehenge.hu , www.stonehengeingatlan.hu  

E-mail cím: titkarsag@shbankhaz.hu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Név: Sebők András  
Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.  
Email: adatvedelem@shbankhaz.hu  
Telefonszám: +36 70 546-0011 

http://www.stonehenge.hu/
http://www.stonehengeingatlan.hu/
mailto:titkarsag@shbankhaz.hu
mailto:adatvedelem@shbankhaz.hu
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2.Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tehet, illetve kérelmének Adatkezelő általi 
elutasítása esetén az eset kivizsgálását kérheti a NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGNÁL 
(Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.c; Honlap: www.naih.hu ; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
telefonszám: +36 1 391 1400).  

Amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó az Ön személyes adatainak kezelését a 
vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértésével végzi, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
Törvényszék előtt pert kezdeményezhet. A perindítással, illetve a keresetlevél benyújtásával kapcsolatos információt 
a www.birosag.hu weboldalon talál.  

 

 

 

Stonehenge J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 

Adatkezelő 

 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.birosag.hu/

